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Από το πρακτικό της 24/02/2015

Αριθ. Απόφασης: 028/2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ∆ωρεάς σε είδος από την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., αξίας 50.000,00 €, που θα αντιστοιχεί στο
έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ 1ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24ην του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά
από την 2359/20-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Ράπτου Όλγα (µέλος), 4)Κατζικάς
Γεώργιος (µέλος), 5)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος), 7)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου
Κυριακή (µέλος).
Απόντες:1)Αποστολίδου Μαρία(µέλος), 2) Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος).
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Προκειµένου να αναβαθµιστεί ο αύλειος χώρος των νηπίων στα 1ο & 6ο Νηπιαγωγεία Αµπελοκήπων, που
βρίσκονται εντός σχολικού συγκροτήµατος, στη συµβολή των οδών Πανταζοπούλου και Βενιζέλου, στη ∆.Κ.
Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, συντάχθηκε µελέτη µε τίτλο «Ανακατασκευή χώρου
παιδικής χαράς στα 1ο & 6ο Νηπιαγωγεία Αµπελοκήπων» προϋπολογισµού 93.871,00€ (54.030,00€ +18% ΓΕ
& ΟΕ, + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%, + ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, + ΦΠΑ 23%),
Η ανάγκη αναβάθµισης της υφιστάµενης κατάστασης προέκυψε προκειµένου:
• Να εφαρµοσθούν οι προδιαγραφές στην οργάνωση του χώρου παιχνιδιού αλλά και ως προς την
προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ.
• Να τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός παιχνιδιού στην αυλής σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας
• Να αναβαθµιστεί λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά ο χώρος της παιδικής χαράς µε τις
κατάλληλες επεµβάσεις και κατασκευές.
Για τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης ζητήθηκε η αρωγή του ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιείται στην
περιοχή. Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 13.958/02.10.2014 επιστολή προς την εταιρεία «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.», ζητήθηκε
οικονοµική ενίσχυση για την κατασκευή του παραπάνω έργου. Στη συνέχεια, την 25.11.2014
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών της εταιρείας στο χώρο των 1ου & 6ου Νηπιαγωγείων Αµπελοκήπων
προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηµατοδότησης του έργου. Την 10.12.2014, εστάλησε ο φάκελος µε
τα στοιχεία της µελέτης στην εταιρεία «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.», προκειµένου να εγκριθεί η χρηµατοδότηση.
Με το υπ’ αρ. πρωτ.: 597/13.02.2015 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.», µας ανακοινώθηκε ότι
αποφασίστηκε η χρηµατοδότηση της ανακατασκευής του αύλειου χώρου, µε το ποσόν των 50.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ως ∆ωρεά σε είδος από την εταιρεία προς το ∆ήµο.

Επισηµαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών, η Υπηρεσία, σε συνεργασία µε το τεχνικό προσωπικό της
εταιρείας «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.», θα επιβλέπει επισταµένως το έργο, ώστε να µην υπάρξουν αποκλίσεις από τις
προβλεπόµενες προδιαγραφές της µελέτης.
Προτείνεται προς τη Ο.Ε .:
Η αποδοχή ∆ωρεάς σε είδος από την εταιρεία «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.», αξίας 50.000,00€, που θα αντιστοιχεί στην
κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή χώρου παιδικής χαράς στα 1ο & 6ο Νηπιαγωγεία Αµπελοκήπων».
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται την ∆ωρεά σε είδος από την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., αξίας 50.000,00 €, που θα αντιστοιχεί στο
έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ 1ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 028/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 25/02/2015
Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

